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Викладено результати досліджень розвитку помісних телиць, отриманих у результаті
схрещування українською чорно- та червоно-рябою молочною породою із монбельярдськими бугаями в ДП ДГ «Гонтарівка» та ДП ДГ «Кутузівка» Харківської обл. Телиці
отримані шляхом схрещування монбельярдської породи з українською червоно-рябою
молочною породою у ДП ДГ «Гонтарівка» і характеризувались більшою живою масою
порівняно із червоно-рябими аналогами. Так, у 6-місячному віці вони важили більше
на 8,8 кг, в 9-міс. — на 16,7, в 12-міс. — на 27,1, в 15-міс. — на 38,5 і в 18-місячному
віці на 38 кг (Р>0,95). Сила впливу чинника породи батька на живу масу телиць, починаючи із 6-місячного віку, становила 2,33%, а найвищу силу впливу сягала в 15-місячному віці 13,03%. А в ДП ДГ «Кутузівка» сила впливу порода батька була дещо
нижчою, ніж на масиві української червоно-рябої молочної породи і не перевищувала
4,8%. Однак вплив був вірогідним. Встановлено, що в період від 3- до 15-місячного віку
дочки монбельярдських бугаїв у ДП ДГ «Гонтарівка» переважали ровесниць за середньодобовими приростами на 94–174 г (13–21%), а в ДП ДГ «Кутузівка» на 27–112 г
(3–12%), P>0,999. Виявлено, що результати досліджень, отримані в умовах ДП ДГ
«Кутузівка» були аналогічними, одержаних у ДП ДГ «Гонтарівка». Уже в 3-місячному
віці телиці, отримані від бугаїв монбельярдської породи, перевищували своїх ровесниць,
одержаних від голштинських бугаїв, на 1,8 кг, у 6 міс. — на 9,5, у 9 міс. — на 13,1, в
12 міс. — на 16,1, в 15 міс. — на 21,8 і в 18-місячному віці на 20,8 кг, Р>0,95.
Ключові слова: кросбридинг, помісні телиці, жива маса, середньодобовий приріст,
генетичний потенціал.

ВСТУП
Певні проблеми зі здоров’ям, продуктивним довголіттям, якістю отриманої при
цьому продукції ставлять голштинів у ряд
тих комерційних порід, в яких саме ці ознаки необхідно поліпшувати селекційними
методами [1]. Найефективнішим методом селекції з вирішення цього питання
є кросбридинг, який являє собою систему
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міжпородного схрещування, за якої у потомства можна очікувати вищі показники
окремих кількісних ознак, ніж у батьків за
рахунок їхньої гетерозиготності за багатьма генами [2–8]. Важливою підставою для
його застосування в селекції голштинської
породи є необхідність істотного зниження
рівня інбридингу в стаді, оскільки внаслідок інбредної депресії значно знижуються
як продуктивні, так і функціональні ознаки тварин [9]. З огляду на це, мета роботи — встановити вплив монбельярдських
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бугаїв на ріст телиць за аналізуючого схрещування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз наукових досліджень учених
ряду іноземних країн свідчить про позитивні результати схрещування. Хоча у кросбредних тварин, незначною мірою, знижувались надої, але значно поліпшувались
такі функціональні ознаки, як продуктивне
довголіття, якісний склад молока, показники відтворення. Тривалість сервіс-періоду
у помісних корів скоротилась на 26 діб, а
тривалість продуктивного використання
збільшилась на 26% і при цьому витрати
на ветеринарні препарати зменшились на
9,4% [10–15]. Дослідженнями вітчизняних
учених встановлено, що телиці, отримані
в результаті схрещування монбельярдів із
українськими червоно- та чорно-рябою молочними породами, відзначались більшою
живою масою порівняно з чистопородними
червоно-рябими аналогами [16; 17].
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження проводили в ДП ДГ «Гонтарівка» Інституту тваринництва НААН
на телицях української червоно-рябої молочної породи, які були отримані від бугаїв
голштинської породи, та помісях першого
покоління одержаних у разі схрещування
української червоно-рябої молочної з монбельярдською породою та ДП ДГ «Кутузівка» Інституту сільського господарства
НААН на телицях української чорно-рябої
молочної породи, які були отримані від
бугаїв голштинської породи, та помісях
першого покоління одержаних у разі схрещування української чорно-рябої молочної
породи з монбельярдською. Групи телицьаналогів формували за датою народження.
Середньодобовий приріст ремонтних телиць за весь період вирощування у господарствах становив 700 г і 900 г відповідно.
Упродовж досліджень реєстрували живу
масу за народження та щомісячно, а також
розраховували середньодобові прирости
телиць і точну живу масу у різні вікові пе2020 • № 3 • АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

ріоди. Обробку експериментальних даних
проводили за основними статистичними
методами. Було розраховано середні значення живої маси по групах дослідних телиць та їх помилки. Порівняння середніх
значень здійснювали за критерієм Стьюдента. Для визначення впливу фактора
«порода батька» застосовували однофакторний дисперсійний аналіз. Вірогідність
впливу визначали за критерієм Фішера.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Вирощування телиць, здатних у майбутньому забезпечити високу молочну продуктивність — один із головних аспектів
молочного скотарства. Жива маса телиць у
різні вікові періоди є одним із показників
росту телиць. Вивчено динаміку розвитку
помісних телиць, які походять від бугаїв
голштинської та монбельярдської порід до
18-місячного віку у ДП ДГ «Гонтарівка»
(табл. 1).
За даними дисперсійного аналізу виявлено вірогідну силу впливу чинника порода батька на живу масу телиць, починаючи
із 6-місячного віку, яка становила 2,33%.
Найвищу силу впливу породи батька на
живу масу дочок встановлено в 15-місячному віці (13,03%).
Аналіз отриманих даних свідчить, що
величина живої маси у новонароджених
телят різного генотипу була практично
однаковою. Телиці, які були отримані від
бугаїв голштинської породи, мали незначну (Р<0,9) перевагу над ровесницями,
одержаними від монбельярдських бугаїв
всього на 0,40 кг.
Це зумовлено домінуючим впливом на
ріст і розвиток плоду материнського організму, який в період внутрішньоутробного
розвитку є зовнішнім середовищем. Однак,
починаючи із шестимісячного віку, стали
проявлятися відмінності в їх розвитку. Телиці отримані в результаті схрещування
монбельярдської породи з українською
червоно-рябою молочною породою відзначались більшою живою масою порівняно з дочками голштинських бугаїв. Так,
у 6-місячному віці вони важили більше
на 8,8 кг, в 9-міс. — на 16,7, в 12-міс. — на
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Таблиця 1. Динаміка розвитку телиць, отриманих від бугаїв монбельярдської
та голштинської порід, у різні вікові періоди в умовах ДП ДГ «Гонтарівка», кг
Порода

Українська
червоно-рябамолочна ×
голштинська
Помісі українська червоноряба-молоч
на × монбельярдська
Сила впливу, %

Показник

Вік, міс.
0

3

6

9

12

15

18

n

227

199

181

167

129

101

49

M

32,1

91,7

170,1

238,5

298,0

361,4

422,5

±m

0,21

1,58

1,83

2,30

2,88

3,75

8,11

n

48

38

33

23

20

15

6

M

31,7

86,2

180,5

257,5

329,3

405,6

465,2

±m

0,43

1,41

1,68

2,17

2,78

3,83

7,51

η2

0,28

0,85

2,33**

4,30***

9,92***

13,03***

5,81*

Примітка: * P>0,95; ** P>0,99; *** P>0,999.

27,1, в 15-міс. — на 38,5 і в 18-місячному
віці на 38,0 кг. Визначені відмінності були
вірогідними. Подібну тенденцію у дослідженнях отримано й іншими вітчизняними вченими. Телиці, одержані в результаті
схрещування монбельярдів з українською
червоно-рябою молочною породою, відзначались більшою живою масою порівняно з
чистопородними червоно-рябими аналогами. Також найвищі середньодобові прирости та відповідно і відносна швидкість
росту у період від народження до 6-, 12- та
18-місячного віку були у телиць помісей
української червоно-рябої молочної з монбельярдською породою [17].

На графіку (рис. 1) наведено дані з інтенсивності росту телиць дослідного господарства «Гонтарівка». Середньодобовий приріст помісних телиць, отриманих від бугаїв
монбельярдської породи, наглядно свідчить
про їх кращий розвиток порівняно з дочками
голштинських бугаїв. Якщо до 3-місячного
віку середньодобові прирости телиць обох
груп майже не відрізнялись, то в період від
3- до 15-місячного віку дочки монбельярдських бугаїв переважали ровесниць за цим
показником на 94–174 г, або 13–21%. Вказані
відмінності високовірогідні (P>0,999).
Отримані результати підтверджують те,
що використання бугаїв монбельярдської

Рис. 1. Динаміка середньодобових приростів телиць, отриманих від бугаїв монбельярдської та
голштинської порід у ДП ДГ «Гонтарівка»
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впливу була дещо нижча, ніж на масиві
української червоно-рябої молочної породи ДП ДГ «Гонтарівка» і не перевищувала
4,8%. Однак вплив був вірогідним. Також
слід відмітити, що максимальна сила впливу породи батька на масу телиць була в
15-місячному віці.
Середньодобові прирости помісних телиць, отриманих від бугаїв монбельярдської породи у дослідному господарстві
«Кутузівка», наглядно свідчать про їх
кращий розвиток порівняно з дочками
голштинських бугаїв (рис. 2). Якщо до 3місячного віку середньодобові прирости
телиць обох груп майже не відрізнялись, то
в період від 3- до 15-місячного віку дочки
монбельярдських бугаїв переважали ровесниць за цим показником на 27–112 г, або
3–12%. Вказані відмінності високовірогідні
(P>0,999). У подальшому середньодобові
прирости вірогідно не відрізнялись.
Якщо порівняти динаміку відмінностей
середньодобових приростів між дочками
монбельярдських бугаїв та дочками голштинських бугаїв, то вона майже збігається. Однак при схрещуванні монбельярдів
із українською червоно-рябою молочною
породою відмінності у середньодобових
приростах більш значні (94–174 г), ніж у
помісей з українською чорно-рябою породою (27–112 г).

породи на коровах української червонорябої молочної породи дає можливість
одержувати телиць, які мають вищу інтенсивність росту, що, своєю чергою, зменшує
тривалість та витрати на їх вирощування.
А це дає можливість прискорити селекційний процес у стадах і популяціях через
скорочення інтервалу між поколіннями
(генераційний інтервал).
На маточному поголів’ї української
чорно-рябої породи у ДП ДГ «Кутузівка»
також було використано бугаїв-плідників
монбельярдської породи. Результати вивчення розвитку телиць до 18-місячного
віку, які походять від бугаїв різних порід, у
цьому господарстві наведено у табл. 2.
Результати досліджень, отримані в умовах ДП ДГ «Кутузівка» були аналогічними,
отриманим у ДП ДГ «Гонтарівка». Уже в 3місячному віці телиці, отримані від бугаїв
монбельярдської породи, перевищували
своїх ровесниць, одержаних від голштинських бугаїв, на 1,8 кг (2,1%), в 6 міс. — на
9,5 (5,6), в 9 міс. — на 13,1 (5,2), в 12 міс. —
на 16,1 (4,6), в 15 міс. — на 21,8 (4,9) і в 18-місячному віці помісні телиці переважали
своїх ровесниць на 20,8 кг (3,4%), Р>0,95.
Визначено силу впливу чинника батька
на живу масу телиць у різному віці. Цей
фактор вірогідно впливав на живу масу телиць починаючи із 3-місячного віку. Сила

Таблиця 2. Динаміка розвитку телиць, отриманих від бугаїв монбельярдської
та голштинської порід, у різні вікові періоди в умовах ДП ДГ «Кутузівка», кг
Порода

Українська
червоно-рябамолочна ×
голштинська
Помісі українська червоноряба-молоч
на × монбельярдська
Сила впливу, %

Показник

Вік, міс.
0

3

6

9

12

15

18

n

732

657

640

623

602

592

524

M

31,2

87,2

170,9

254,3

349,8

442,3

534,6

±m

0,17

0,44

0,92

1,41

1,65

1,79

2,12

n

381

324

315

306

294

288

262

M

31,7

89,0

180,4

267,4

365,9

464,1

555,4

±m

0,28

0,65

1,48

2,25

2,70

2,93

3,54

η2

0,3

0,6*

3,3***

2,7**

3,1***

4,8***

3,5***

Примітка: * P>0,95; ** P>0,99; *** P>0,999.
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Рис. 2. Динаміка середньодобових приростів телиць, отриманих від бугаїв монбельярдської та
голштинської порід у ДП ДГ «Кутузівка»

Жива маса телиць української чорно-рябої молочної породи при народженні в ДП
ДГ «Кутузівка» була трохи нижчою (31,2 кг
порівняно з живою масою телиць при народженні в ДП ДГ «Гонтарівка» (32,1 кг), а
жива маса помісей із монбельярдами була
однаковою в обох господарствах (31,7 кг).
Це свідчить про те, що за прив’язного утримання в ДП ДГ «Гонтарівка» умови утримання кращі, ніж у ДП ДГ «Кутузівка», що
дає свій позитивний результат в отриманні
молодняку. У 6-місячному віці розвиток
телиць в обох господарствах був на одному рівні. Однак із 12-місячного віку телиці
української чорно-рябої молочної породи
та помісні телиці із монбельярдами у ДП
ДГ «Кутузівка» значно перевищували своїх
ровесниць ДП ДГ «Гонтарівка» (на 51,8 кг
і 36,6 кг відповідно). А з 18-місячного віку
телиці української чорно-рябої молочної
породи ДП ДГ «Кутузівка» переважали
своїх ровесниць із ДП ДГ «Гонтарівка»
уже на 101,5 кг, а кросбредних телиць — на
90,2 кг. Цей факт підтверджує про кращі
умови вирощування та годівлі тварин у ДП
ДГ «Кутузівка».
Важливим резервом у виробництві
тваринницької продукції є інтенсифікація скотарства та підвищення генетичного
потенціалу продуктивності худоби. Відомо, що реалізація генетичного потенціалу можлива лише за сприятливих умов
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вирощування, догляду та використання
тварин. Водночас дочки монбельярдських
бугаїв мають вищу енергію росту, ніж їх
аналоги за однакових умов утримання. При
цьому ступінь реалізації генетичного потенціалу для відповідного віку становив
90–95%.
ВИСНОВКИ
Виявлено, що телиці, отримані в результаті схрещування монбельярдської породи
з українською червоно-рябою молочною
породою в ДП ДГ «Гонтарівка» відзначались більшою живою масою порівняно з
червоно-рябими аналогами. Так, у 6-місячному віці вони важили більше на 8,8 кг,
в 9-міс. — на 16,7, в 12-міс. — на 27,1, в
15-міс. — на 38,5 і в 18-місячному віці на
38,0 кг (Р>0,95). За даними дисперсійного аналізу найвищу силу впливу породи
батька на живу масу дочок встановлено
в 15-місячному віці у ДП ДГ «Гонтарівка» –13,03%. Сила впливу батька у ДП ДГ
«Кутузівка» була дещо нижчою, ніж на масиві української червоно-рябої молочної
породи і не перевищувала 4,8%. Встановлено, що в період від 3- до 15-місячного
віку дочки монбельярдських бугаїв у ДП
ДГ «Гонтарівка» переважали ровесниць за
середньодобовими приростами на 94–174 г
(13–21%), а в ДП ДГ «Кутузівка» — на 27–
112 г (3–12%), P>0,999. Виявлено, що реAGROECOLOGICAL JOURNAL • No. 3 • 2020

ВПЛИВ АНАЛІЗУЮЧОГО СХРЕЩУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО- ТА ЧЕРВОНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ...

зультати досліджень, отримані в умовах ДП
ДГ «Кутузівка» були аналогічними, одержаних в ДП ДГ «Гонтарівка». Уже в 3-місячному віці телиці, отримані від бугаїв
монбельярдської породи, перевищували
своїх ровесниць, одержаних від голштин-

ських бугаїв, на 1,8 кг (2,1%), в 6 міс. — на
9,5 кг (5,6%), в 9 міс. — на 13,1 кг (5,2%),
в 12 міс. — на 16,1 кг (4,6%), в 15 міс. — на
21,8 кг (4,9%) і в 18-місячному віці помісні телиці переважали своїх ровесниць на
20,8 кг (3,4%), Р>0,95.
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